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The demand increasing for electricity during the peak of the electricity grid and the mismatch between
production and demand at this time led to several blackouts in the summer of 1397. The difference
between electricity supply and demand during the peak of the electricity grid was 8,000 MW that
caused power outages in industries and residential houses, which caused about 16,000 tomans per kilowatt-hour of damage to the country’s economy. Reduction of investment in the power plant sector due
to unprincipled privatization of power plants, low selling price of electricity compared to the cost price,
failure to implement the next phases of the plan to target subsidies and non-payment of the difference
between the obligatory and cost price leading to government Reduced electricity production. Cooling
loads increase network loads in summer compared to other seasons (about 30% of network peaks).
More than 50 percent of the network’s peak and major cooling load is in the residential sector. Considering that 65% of the country’s buildings use water coolers, one of the ways to control the growth of
the peak load of the national electricity grid is to increase the energy efficiency of water coolers. In this
study, with the help of bottom-up engineering modeling and behavioral functions, the effect of increasing the efficiency of water coolers on the peak of Tehran’s electricity network has been investigated. As
the efficiency of water coolers increases from G to A, B and C, the peak of Tehran’s electricity grid peak
decreases by 21.08, 19.83 and 17.72%, respectively.
This strategic act is effective in the efficiency of cooling equipment, as much as 2.5 years of the budget
for the development of the country’s power plant capacity. This study, while investigating the estimation
of the effective cooling load in the peak of Tehran’s electricity network, has estimated the effect of increasing the efficiency of the most widely used cooling equipment (water cooler) in the peak of Tehran’s
electricity network. The achievement can be used as a tool for better peak policy and, consequently, to
prevent a blackout crisis.
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مقاله پژوهشی
افزایش راندمان فناوری و تأثیر آن در حل بحران خاموشی
سعید ودادی کالنتر

1

* ،امیرعلی سیفالدین

1

 ،احمد حاجینژاد

2

 .1گروه سیاستگذاری انرژی و محیط زیست ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2گروه اقتصاد انرژی ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 01 :خرداد 1399

تاریخ پذیرش 13 :بهمن 1399

تاریخ انتشار 10 :مرداد 1400

کلیدواژهها:

بحران خاموشی ،پیک
بار سرمایشی ،رویکرد
پایین به باال ،افزایش
کارایی کولر آبی ،رفتار
ساکنین

افزایش تقاضای مصرف برق در زمان پیک شبکه برق و عدم تناسب تولید و تقاضا در این لحظه منجر به
خاموشیهای متعدد در تابستان  1397شد .اختالف هشت هزار مگاواتی بین عرضه و تقاضای برق در زمان
پیک شبکه برق ،موجب قطع برق صنایع و منازل مسکونی شد که به ازای هر کیلووات ساعت قطعی برق
حدود شانزده هزار تومان ضرر به اقتصاد کشور وارد میشود .کاهش سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی به
واسطه خصوصیسازی غیراصولی نیروگاهها ،پایین بودن قیمت فروش برق نسبت به قیمت تمامشده ،عدم
اجرای فازهای بعدی طرح هدفمند کردن یارانهها و عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و تمامشده
توسط دولت منجر به کاهش تولید برق شده است .آ ن چیزی که باعث افزایش بار شبکه در تابستان نسبت
به سایر فصول شده ،بار سرمایشی (حدود  30درصد پیک شبکه) است .بیش از  50درصد پیک شبکه و
عمده بار سرمایشی در بخش مسکونی است .با توجه به اینکه  65درصد ساختمانهاي کشور از کولر آبی
استفاده میکنند ،یکی از راههاي کنترل رشد پیک بار شبکه سراسري برق ،افزایش بهرهوري مصرف انرژی
کولر آبی است .در این پژوهش به کمک مدلسازی مهندسی پایین به باال و لحاظ کارکردهای رفتاری،
تأثیر افزایش راندمان کولرهای آبی بر پیک شبکه برق تهران بررسی شده است .با افزایش راندمان کولرهای
آبی از درجه  Gبه  A ،Bو  Cبه ترتیب  19.83 ،21.08و  17.72درصد پیک شبکه برق شهر تهران کاهش
مییابد .این اقدام راهبردی در زمینه کارایی تجهیزات سرمایشی ،به اندازه  2.5سال بودجه توسعه ظرفیت
نیروگاهی کشور مؤثر است .این پژوهش ضمن تدقیق برآورد بار سرمایشی تأثیرگذار در پیک شبکه برق
شهر تهران ،تأثیر افزایش راندمان پرکاربردترین تجهیز سرمایشی (کولر آبی) در پیک شبکه برق تهران را
برآورد کرده است .این دستاورد میتواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری بهتر در زمینه پیکسانی و به
تبع آن جلوگیری از بحران خاموشی مورد استفاده قرار گیرد.

* نویسنده مسئول:
امیرعلی سیفالدین
نشانی :تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده علوم و فنون نوین ،گروه سیاستگذاری انرژی و محیط زیست.
پست الکترونیکیsaifoddin@ut.ac.ir :
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مقدمه

 .1ادبیات موضوع

بررسی ميزان مصرف برق کشور طی چند دهه
اخير نشان میدهد که نهتنها ميزان مصرف برق،
بلكه حتی سرانه آن نيز روند صعودی داشته و
مسئولين وزارت نيرو همواره خود را ملزم به تأمين
برق مشترکان دانستهاند ،اما در سالهای بسياری
ميزان حداکثر تقاضای مشترکان از حداکثر توان
توليدی شبكه کل کشور پيشی گرفته و کشور با
خاموشیهای متعدد در تابستان مواجه شده است.

 .1.1آیا در سالهای آینده کمبود توان تولیدی

نیروگاهها جبران میشود؟

نمونه بارز این امر در تابستان سال  1397اتفاق
افتاد .کاهش سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی به
واسطه خصوصیسازی غیراصولی نیروگاهها ،پایین
بودن قیمت فروش برق نسبت به قیمت تمامشده،
عدم اجرای فازهای بعدی طرح هدفمند کردن
یارانهها و عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی
و تمامشده توسط دولت منجر به کاهش تولید برق
شده است (جعفری.)1391 ،
اما برای اینکه چالش تولید برق در قبال بحران
خاموشی بهتر بررسی شود ،باید تولید و تقاضای برق
در پیک شبکه برق با هم مقایسه شوند .همانطور
که در تصویر شماره  1مشخص است بین تقاضا و
تولید در ساعت پیک شبکه اختالف سه تا چهار هزار
مگاواتی در ده سال اخیر وجود دارد (آزاد و همکاران،
.)1397
مدلهای تأمین مالی برای افزایش ظرفیت
زیرساختی عرضه برق کشور باید توسعه یابد تا ضمن
تأمین برق ،امنیت انرژی کشور تضمین شود (ودادی
کالنتر و همکاران.)1395 ،

همانطور که در تصویر شماره  2مشخص است
مصرف برق در کشور روند صعو دی داشته و در
سالهای آتی پیک مصرف برق از مرز شصت هزار
مگاوات عبور میکند (آزاد و همکاران.)1397 ،
با توجه به دادههای وزارت نيرو ،برنامه
زمانبندیشده برای سال  1396محقق نشده و
توان نامی نيروگاههای کشور در پایان سال 1396
که طبق برنامهریزیها از  76هزار باید به  80هزار
و  886مگاوات میرسیده ،به عدد  78هزار و 484
مگاوات رسيده است.
بنابراین وزراتخانه نیرو در نظر داشته که حدود
چهار هزار مگاوات در پایان سال  1396به ظرفيت
کل کشور اضافه کند ،اما فقط  2040مگاوات آن
عملی شده است؛ بنابراین با توجه به عملکرد وزارت
نیرو ،ظرفیت نامی  85هزار مگاوات (جدول شماره
 )1تا پایان سال  1398قابل پیادهسازی نیست و به
نظر میرسد این عدد از  80هزار مگاوات تجاوز نکند.
بیشترین مصرف لحظهای برق در سال  97در
روز بیستم تیرماه به میزان  57هزار و  97مگاوات
به ثبت رسید .اگرچه در این لحظه فقط  49هزار
مگاوات تولید برق در کشور داشتیم .طبق اعالم وزیر
نیرو ،مقرر شده تا پیش از شروع پیک تابستان ،98
حدود  4200مگاوات ظرفیت جدید عملی تولید برق
حرارتی به ظرفیت عملی تولید برق کشور افزوده
شود.1
1. https://www.mashreghnews.ir/news/895217/
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هم مقایسه شوند .همانطور که در شکل  1مشخص است بین تقاضا و تولید در ساعت پیک شبکه اختالف  3تا 4

هزار مگاواتی در  10سال اخیر وجود دارد (آزاد و همکاران .)1397 ،مدلهای تامین مالی برای افزایش ظرفیت
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زیرساختی عرضه برق کشور باید توسعه یابد تا ضمن تامین برق ،امنیت انرژی کشور تضمین شود (ودادی کالنتر

و همکاران.)1395 ،
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تصویر  .2روند مصرف برق کشور
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جدول  .1برنامه وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت نیروگاهها در سال  1397و ( 1398بر اساس مگاوات)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق
سهم هر بخش

1398

1397
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

دولتی

0

0

42

160

467

307

0

0

خصوصی

383

160

307

642

1439

338

75

160

بیع متقابل خصوصی

160

160

160

480

120

800

480

160

مجموع تجمعی

79027

79347

79856

81138

83164

84609

85164

85484

نیروگاهها در سمت تقاضا جستوجو کرد.
 .2.1مدیریت سمت تقاضا بحران خاموشی


همانطور که در تصویر شماره  3مشخص است
پیک بار شبکه برق کشور در فصل تابستان از سایر
فصول بیشتر است .از تصویر شماره  3میتوان
اینگونه برداشت کرد که آنچیزی که باعث افزایش
بار شبکه در تابستان نسبت به سایر فصول شده ،بار
سرمایشی است.
به دلیل اینکه سایر موارد مربوط به مصرف برق
از قبیل روشنایی و تجهیزات کاربردی منازل و غیره
تقریباً در تمامی فصول مصرفی مشابه دارد (با توجه
به تصویر شماره  3نمودار مصرف برق در سه فصل
پاییز ،زمستان و بهار تقریباً شبیه هم است) ،اما بار
سرمایشی در فصل تابستان باعث افزایش چشمگیر
پیک مصرف برق در این فصل نسبت به سایر فصول
شده است.
در پژوهش حلیمی و توکلی ،میزان تقریبی سهم
سرمایش از پیک بار تابستان 30 ،درصد برآورد شده
است (حلیمی و توکلی.)1394 ،
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با توجه به اینکه  65درصد ساختمانهاي کشور
از کولر آبی استفاده میکنند ،یکی از راههاي کنترل
رشد پیک بار شبکه سراسري برق ،افزایش بهرهوري
تجهیزات کولر آبی است (احمدی.)1396 ،
در این پژوهش به کمک مدلسازی مهندسی
و رفتاری بار پیک سرمایشی در شهر تهران ،تأثیر
افزایش راندمان کولرهای آبی بر پیک شبکه برق
تهران بررسی میشود.

 .2روش پژوهش
در این بخش ضمن معرفی روشهای مرسوم
مدلسازی فنی و رفتاری بخش ساختمان،
ویژگیهای مدل پژوهش حاضر معرفی میشود.
 .2.1رویکردهای مدلسازی فنی

مدلسازی انرژی در بخش ساختمان ،با دو رویکرد
از باال به پایین 2و رویکرد از پایین به باال 3صورت
میپذیرد .مدلهای از باال به پایین ،بخش ساختمان
را به صورت یک کل واحد در نظر میگیرند و مصرف
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3. Bottom-up
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تصویر  .3الگوی نوسانات تقاضای برق نواحی بار روزانه (ترازنامه انرژی سال  -94وزارت نیرو)

انرژی آن را به صورت کلی برآورد میکنند (Hu et
 .)al, 2019در رویکرد پایین به باال ،بعد از شبیهسازی
با جزئیات فنی ،مدل به کل ساختمانها تسری پیدا
میکند (.)Nageli et al, 2020

فرایند مصرف احتیاج داشتند .این مدلها بخش
ساختمان را به عنوان یک بخش کلی در نظر
میگیرند و تأثیر فاکتورهای مهم روی مصرف انرژی
را بهدستآورده تا روند پیشرو را پیشبینی کنند.

رویکرد از پایین به باال با در نظر گرفتن ابعاد
مدل و دادههای ورودی ،ساختمان شبیهسازیشده
را به یک منطقه ،شهر یا کل کشور تسری میدهد
(احمدی و همکاران.)1396 ،

در مدلهای باال به پایین رابطه بخش انرژی با
سایر بخشهای کالن انرژی بررسی میشود .یک
نقطه قوت مدلسازی به روش باال به پایین نیاز
به دادههای تجمیعی است که عمدتاً ساده و قابل
دسترس هستند که منجر به قابل اعتماد بودن
مدل میشود .مدلهای از باال به پایین به دو گروه
اصلی مبتنی بر فناوری و مبتنی بر اقتصادسنجی
دستهبندی میشوند (.)Zhang et al, 2015

 .2.1.1مروری بر رویکردهای از باال به پایین

استفاده و توسعه از این گونه مدلها همزمان با
بحران انرژیدردهه  1970فراگیر شد.در واقع ،هدف
از توسعه این مدلها شناخت رفتار مصرفکننده
ت آن
متناسب با تغییرات میزان عرضه انرژی و قیم 
بود که به تبع آن مدلهای اقتصادسنجی در سطح
ملی تدوین شدند.

به دلیل اینکه تغییرات فنی در تجهیزات
مصرفکننده انرژیدر بخش ساختماندائماًدر حال
اتفاق است ،این مدلهای اقتصادی برای کوتاهمدت
دارای اعتبار هستند.

این مدلها به اطالعات کمی از جزئیات واقعی

رویکردهای از باال به پایین بخش ساختمان
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را به صورت یک واحد در نظر میگیرند و بین
ساختمانهای مختلف تمایزی قائل نمیشوند( (�Ös
.)terbring et al, 2016
ساها و استفنسون مدلی ساده با تمرکز بر تغییرات
فناوری برای نیوزیلند توسعه دادهاند .اجزای اقتصادی
و ساختمانی مدل آنها تحلیل جداگانهای از انرژی
گرمایشی ،آب گرم و پختوپز داشت .رابطه تعادل
انرژی آنها مطابق معادله شماره  1مقدار انرژی
مصرفی ساالنه را برای هر سوخت مورد استفاده که
برای پاسخ به یک نوع نیاز خاص مصرف انرژی بود
بر حسب تابعی از سهم ،مالکیت ،رتبهبندی انرژی
تجهیزات و میزان استفاده از آنها مشخص میکرد.
با استفاده از اطالعات تاریخی ،قدرت پیشبینی
آنها در دهه  1960و  1970بسیار خوب بود ،اگرچه
نیمه دوم دهه هفتاد دارای قدرت کافی نبود.
)1( Ean.e.f=S Ce.f Re.f Ue.f
 Eمصرف سالیانه انرژی گروه  eمربوط به سوخت
نوع  f، Sسطح استفاده از ساختمان C ،سطح مالکیت
وسایل R ،رتبه تمام تجهیزاتی است که برای تأمین
یک نیاز استفاده میشوند و  Uضریب استفاده از
وسایل است (.)Saha, & Stephenson, 1980
الباندیرا و همکاران یک مدل رگرسیونی با توسعه
شش معادله مدل تقاضای مصرف انرژی بخش
مسکونی اسپانیا ایجاد کردند .هر معادله به صورت
جداگانه برای مصرف :برق ،گاز طبیعی ،پروپان،
لونقل عمومی و غذا به کار
سوخت خودرو ،حم 
میرفت .آنها دریافتند که این محصوالت از نظر
قیمتی کشش ناپذیرند.4
آنها مصرف انرژی  27هزار خانه را به صورت
4. Price Inelastic
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تابعی رگرسیونی از متغیرهای جمعیتی ،اقتصاد
کالن و اقلیمی درآوردند .آزمایش آنها ارزیابی
کشش بلندمدت را فراهم آورد (Labandeira et al,
.)2006
 .2.1.2مروری بر رویکردهای از پایین به باال

رویکرد از پایین به باال شامل تمام مدلهایی است
که از دادههای ورودی برای مدل کردن یک بخش،
در سطحی جزئیتر از در نظر گرفتن به صورت یک
کل واحد استفاده میکند.
ابعاد مصرف انرژی در این گونه مدلها میتواند
در سطح یک مصرفکننده ،یک ساختمان یا گروهی
از ساختمانها باشد که سپس به کل منطقه یا کل
کشور بر اساس وزن نمونه تعمیم داده میشود
( .)McKenna et al, 2013رویکرد پایین به باال با دو
کالنروش آماری )Theodoridou et al, 2011( 5و
مهندسی )Knoeri et al, 2014( 6صورت میپذیرد.
روشهای آماری :7دادههای موجود در قبض برق
و گاز که در طی زمان برای یک مصرفکننده صادر
شده است ،مرجع بسیار خوبی برای محققین است
تا با استفاده از آنها و روشهای مدلسازی آماری
میزان مصرف انرژی را به ویژگیهای ساختاری
ساختمان ارتباط دهند.
مهمترین قابلیت روشهای آماری توانایی آنها
در تشخیص دادن اثرهای رفتاری مصرفکنندگان
است .سه روش که از نمونه برداری استفاده میکنند،
عبارتند از:
رگرسیون :8روشهای رگرسیونی از تحلیل
5. Statistical Method
6. Engineering Methods
7. Statistical Techniques
8. Regression
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رگرسیونی پارامترهای ورودی برای تعیین ضریبهای
یک معادله استفاده میکند .این مدلها ،مصرف انرژی
ساختمان را بر حسب ترکیبی از پارامترهای مؤثر
برآورد میکنند (.)Da silva et al, 2019
تحلیل تقاضای شرطی :9روش تحلیل تقاضای
شرطی بر اساس رگرسیون و وجود دستگاههای
مصرفکننده عمل میکند .مزیت اولیه این روش
سهولت دستیابی به اطالعات ورودی است؛
مثل سرشماری از لیست تجهیزات مورد استفاده
در ساختمانها و اطالعات قبض برق و گاز که
شرکتهای توزیع در اختیار دارند .این روش به یک
مجموعه داده شامل تنوع تجهیزات نیاز دارد (Lins
.)et al, 2002
شبکه عصبی :10این روش بر پایه یک مدل ریاضی
با ساختاری موازی ،متراکم و پیوسته از شبکههای
عصبی بیولوژیکی است .این روش اجازه میدهد که
تمام مصرفکنندگان نهایی از طریق یک مجموعه از
نورونها بر یکدیگر اثر بگذارند .هر نورون یک بایاس
و یک آرایه از ضرایب دارد که در مقدار الیههای
قبلی ضرب میشود (.)Fan et al, 2019
روشهای مهندسی :روشهای مهندسی بر پایه
اطالعات و ویژگیهای ساختاری مصرفکنندگان
نهایی و رتبه مصرف انرژی آنها است .روش
مهندسی ،تنها روشی است که بدون استفاده از
دادههای تاریخی میتواند ساخته شود و مصرف
انرژی را برآورد کند .سه روش مدلسازی مهندسی
به شرح ذیل است:

مصرف انرژی هر مصرفکننده نهایی به کار میبرد.
در این روش اثرگذاری مصارف مختلف روی هم
در نظر گرفته نمیشود .متغیرهایی چون در اختیار
داشتن وسایل ،میزان استفاده ،رتبهبندی وسایل و
بازدهی مصرف انرژی آنها در مجموع مصرف انرژی
را برآورد میکنند (.)Ghedamsi et al, 2016
الگوبرداری :12این روش بخش ساختمان را به
گروههایی بر اساس مشابهتهای زیربنایی ،اندازهای،
مصالح به کار رفته ودیگر موارد تقسیمبندی میکند.
انرژی برآوردشده برای نماینده هر گروه ،که تعداد
قابل توجهی را دارا است ،به عنوان نماینده مصرف
انرژی منطقه یا کل بخش ساختمان تعمیم داده
میشود (.)Streicher et al, 2019
نمونهبرداری :13این روش از دادههای واقعی
نمونهبرداری شده از ساختمانها به عنوان ورودی
استفاده میکند .روش نمونهبرداری این امکان را
میدهد که تنوع زیادی از ساختمانها بررسی شود
و همچنین مناطق با مصرف باالی انرژی شناسایی
شوند ،چون بخش ساختمان تنوع وسیعی را شامل
میشود ،این روش به پایگاه داده بزرگ نیاز دارد
(.)Swan et al, 2008
در جدول شماره  2مقایسه رویکردهای مدلسازی
انرژی ساختمان و نقاط قوت و ضعف آن آورده شده
است.
 .2. 2رویکردهای مدلسازی رفتاری

توزیعی :11این روش توزیع در اختیار داشتن
تجهیزات و بازه استفاده از آنها را برای برآورد

ی بخش ساختمان بهشدت تحت
مصرف انرژ 
تأثیر الگوهای رفتاری مصرفکنندگان و ساکنین
ساختمان است .اختالف و فاصله برآوردهای مصرف

)9. Conditional Demand Analysis (CDA
10. Neural Network
11. Distributions

12. Archetypes
13. Sample

سعید ودادی کالنتر و همکاران .افزایش راندمان فناوری و تأثیر آن در حل بحران خاموشی

283

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

ن (توسعه توسط نگارنده)
جدول  .2مقایسه رویکردهای مدلسازی انرژی ساختما 
از باال به پایین

از پایین به باال

نقاط قوت

پیشبینی کوتاهمدت
در نظر گرفتن اثرات اقتصادی و اجتماعی کالن
در نظر گرفتن روندها

در نظر گرفتن اثرات رفتاری
مشخصکردن سهم هر مصرفکننده نهایی
در نظر گرفتن اثرات اقتصادی و اجتماعی
استفاده از اطالعات قبض و سرشماریها
مدل کردن فناوریهای جدید
در نظر گرفتن مجزای هر مصرفکننده نهایی بر اساس ،نوع ،رتبه
مصرف انرژی و غیره
تعیین کیفیت هر مصرفکننده نهایی بر اساس شبیهسازی

نقاط ضعف

شفاف نبودن نمایندههای هر گروه مصرفکننده
تحلیل کلنگر

احتیاج به نمونه و اطالعات آماری
بهشدت محاسباتی

انرژی حاصل از شبیهسازی و آنچه عم ً
ال اتفاق
میافتد ناشی از عدم مدلسازی کامل و صحیح رفتار
ساکنین و مصرفکنندگان است.
در این قسمت رویکردهای برآورد مصرف انرژی
ساختمان از منظر مباحث رفتاری در مدلها بررسی
میشود .رویکردهای رفتاری در مدلها را میتوان به
دو دسته  -1رویکردهای قطعی 14و  -2رویکردهای
تصادفی 15تقسیمبندی کرد .رویکردهای تصادفی،
بهخصوص رویکردهای انسانپایه در زمینه تعیین
درست مصرف انرژی ،کاراتر هستند .مدلهای
فعالیتمحور عامل پایه ،برای شبیهسازی مکانهایی
که کاربر دارای رفتارهای چند نوعه 16است ،مانند
منازل مسکونی بهتر است (.)Happle et al, 2018
 .1.2.2مدلسازی رفتاری تصادفی

در اغلب مدلهای تصادفی رفتاری ،عامل 17مورد
14. Deterministic
15. Stochastic
16. Variable Types
17. Agent
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نظر انسان است و کنش فرد مورد توجه قرار میگیرد
و تاکنون برای برآورد مصرف انرژی واحدهای اداری
و مسکونی مورد استفاده قرار گرفته است .به عنوان
مثالِ ،چن و همکاران با رویکرد انسان پایه مصرف
انرژی یک واحد اداری را شبیهسازی کردهاند .در این
مدل کنشهای افراد به عنوان کارکنان تماموقت،
پارهوقت و اربابرجوع به صورت مجزا مدل شده
است (.)Chen et al, 2018
فعال«

ریچاردسون و همکاران ،عبارت »ساکن
برای فردی که در خانه حاضر است و خواب نیست
و در تکمیل پرسشنامه زمان مصرف پیشگام بوده
است ،اطالق میکنند.

این مدل بر اساس مهارت زنجیره ناهمگن مارکوف
مونتکارلو توسعه پیدا کرده است .سه مدل رفتاری
»حضور افراد«» ،استفاده از وسایل و لوازم انرژی بر« و
»استفاده از روشنایی« توسط ریچاردسون و همکاران
توسعه پیدا کرده است (.)Richardson et al, 2008
 .2.2.2مدلسازی رفتاری قطعی
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جدول  .3مقایسه رویکردهای مدلسازی رفتاری (توسعه توسط نگارنده)
قطعی

تصادفی

نقاط قوت

دقت باال
مبتنی بر قواعد و برنامههای معین

نقاط ضعف

نیاز به داد ه زیاد
بار محاسباتی زیاد
مبتنی بر رفتارهای تکرارپذیر و قابل پیشبینی
فضاپایه

قابلیت پیشبینی
مبتنی بر توزیعهای آماری
مبتنی بر دادههای نظرسنجی مصرف  -زمان
بار محاسباتی کمتر در مقایسه با رویکرد قطعی
انسانپایه
مناسب برای محیطی با رفتارهای چند نوعه (مانند منازل مسکونی)

خروجی روشهای قطعی رفتارهای تکرارپذیر و
قابل پیشبینی است که تنوع رفتاری در آن لحاظ
18
نمیشود .روشهای قطعی از یک سری قواعد قطعی
پیروی میکنند که رفتار ساکنین را قابل پیشبینی
میکند .به عنوان مثال ،باز کردن پنجره توسط
ساکنین ،تابعی از دمای داخل اتاق و یا کمترین نرخ
تهویه مورد نیاز است (.)Happle et al, 2017
مدلهای رفتاری قطعی غالباً فضاپایه هستند و
عناصر مدل اعم از حضور افراد ،تعداد افراد و مصرف
انرژی وسایل و غیره در یک فضای مشخص مدل
میشوند.

زمان بر (تنظیم پرسشنامه و تکمیل آن بر اساس تنوع رفتاری)
احتمال وقوع جهتگیریهای رفتاری در تنظیم پرسشنامه
احتمال وقوع جهتگیریهای رفتاری در تکمیل پرسشنامه

ملی استخراج شده است (.)Heiple & Sailor, 2008
کوآن و همکاران ،اربن ایپیسی 20را به عنوان
ابزاری برای سیاستگذاری در زمینه مدیریت انرژی
شهری توسعه دادهاند .این ابزار ،مدل شبیهسازی
21
مصرف انرژی ساختمان را با پلتفرم جیآیاس
همراه میکند.
در پژوهش ایشان از دادههای مرجع هسته
محاسباتی دیاوای 22برای شبیهسازی ساختمانها
استفاده شده است.
دادههای مربوط به تراکم ساکنین در
ساختمانهای مسکونی و تجاری از سرشماری کار و
جمعیت استخراج شده است (.)Quan et al, 2015

هیپل و سیلر  22ساختمان تجاری و هشت
ساختمان مسکونی را به عنوان نمونه به صورت
مصرف انرژی ساعتی شبیهسازی کردهاند .برنامه
ساکنین در مورد روشنایی ،تهویه مطبوع از استاندارد
اشری19و الگوی آزمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر

در جدول شماره  3مقایسه رویکردهای تصادفی
و قطعی رفتاری در مصرف انرژی ساختمان و نقاط
ضعف و قوت آن آورده شده است.

18. Deterministic Rules
19. ASHRAE

20. URBAN-EPC
21. GIS
22. DOE
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پژوهش39حاضر بر مبنای مدلسازی پائین به باال با لحاظ کارکردهای رفتاری قطعی مصرف کننده انرژی
روش
 .11شماره
تابستان  .1400دوره
سرمایشی در ساختمان است .فرآیند مدلسازی مهندسی و تاثیر پارامترهای رفتاری در آن مطابق شکل  4است.

مدل سازی نماینده هر
گروه ساختمانی

تعیین پارامترهای رفتاری
تاثیرگذار قطعی

تعیین مشخصات اصلی
مدل پائین به باال

تسری به تمامی گروه
های ساختمانی

تاثیر تکنولوژی های
سرمایشی در مدل و برآورد
بار الکتریکی

افزایش راندمان
پرکاربردترین تجهیز
سرمایشی و تاثیر آن در
مدل

شکل  :4فرآیند مدلسازی مهندسی و تاثیر پارامترهای رفتاری

تصویر  .4فرایند مدلسازی مهندسی و تأثیر پارامترهای رفتاری

 .4.4مشخصات مدل
و عالوه بر مدلسازی سرمایش ،گرمایش ،روشنایی
 .3.2مدلسازی پایین به باال با لحاظ کارکردهای
23
منزل
میلیونازو ۸۶۷
بیش از
پایتخت
با توجه به دادههای سامانه داده نمای شهرداری تهران و  ،در
هزارهای
قبیل گام
های۲جذابی
ایرانماژول
مطبوع،
تهویه
رفتاری قطعی (مدل پژوهش حاضر)
.)Deru
بارal, 2011
دارد (
تریناز یک
کمتر
دارد
سرمایشیetشبکه
ساعتپیک
سهم را در
زمانیبیش
مسکونی در  8گروه ساختمانی وجود دارد که از این حیث
روش پژوهش حاضر بر مبنای مدلسازی پایین به
(احمدی و همکاران .)1396 ،در این شبیهسازی از هسته محاسباتی انرژی 26
دیزاین
عنوان کاربری
واسطه رابط
پالس به
استاندارد اشری
حالت پایه
 90.1به
باال با لحاظ کارکردهای رفتاری قطعی مصرفکننده
24
هسته
 25به
(2017
توسطههای
سازی نسخ
بیلدر استفاده شده است .این هسته محاسباتی به صورتشبیه
شده
بعد)داده
توسعه
جدید آمریکا
وزارت انرژی
منیع باز
انرژی سرمایشی در ساختمان است .فرایند
پالس
محاسباتی
گرفتهکم
قرارزمانی
استفادههای
مورد قبیل گام
جذابی از
انرژیهای
مطبوع ،ماژول
روشنائی و تهویه
گرمایش،
تأثیرسرمایش،
مدلوسازی
سازیعالوه بر
مدل و
رفتاری در
پارامترهای
مهندسی
).
است (Abushakra et al,262001
 .)Deru et al, 2011استاندارد اشری  90.1به عنوان حالت پایه شبیهسازی نسخههای
ساعت
مطابق از 1
تر
دارد(4است.
شماره
تصویر
آن
شدهal,با etدر نظر گرفتن
سازی
قرارشبیه
سرمایشی
جدید ( 2017به بعد) هسته محاسباتی انرژی پالس بار
Abushakra
است (
گرفته
مورد استفاده
 .4.2مشخصات مدل
تجهیزات سرمایشی رایج در کشور مطابق دادههای
.)2001
مرکز آمار ایران (پیوست) به بار الکتریکی تبدیل
شهرداری
نمای
داده
سامانه
های
ه
داد
توجه به
سرمایشی شبیهسازی شده با در نظر گرفتن تجهیزات سرمایشی رایج در کشور مطابق دادههای مرکز آمار ایران
با بار
شده است .روش تسری مدل پایین به باال ،روش
است۸۶۷.
میلیون و
بیش از دو
پایتختبارایران
تهران ،23در
مدل4
جدول
در
است.
الگوبرداری
روش
باال،
به
پائین
مدل
تسری
روش
شده
تبدیل
الکتریکی
به
(پیوست)
الگوبرداری است .در جدول شماره  4مشخصات
هزار منزل مسکونی در هشت گروه ساختمانی وجود
مشخصات مدل پائین به باال پژوهش آورده شده
بار است .پایین به باال پژوهش آورده شده است.
دارد که از این حیث بیشترین سهم را در پیک

سرمایشی شبکه دارد (احمدی و همکاران.)1396 ،

در این شبیهسازی از هسته محاسباتی انرژی
پالس به واسطه رابط کاربری دیزاین بیلدر استفاده
شده است .این هسته محاسباتی به صورت منیع
باز 24توسط وزارت انرژی آمریکا 25توسعه داده شده
23. data.tehran.ir
24. Open Source
)25. Department of Energy (DOE
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در این پژوهش ،دمای آسایش مد نظر ساکنین
ساختمان به عنوان پارامتر رفتاری مدل در نظر23
data.tehran.ir
24
Open source
گرفته شده است .غالب کن
های رفتاری مصرف25
شDepartment of Energy
)(DOE
26
Ashrae 90.1
انرژی سرمایشی در ساختمان به صورت دمای
11
آسایش بروز پیدا میکند.
به عنوان مثال ،ایندراگانتی و بوسا دمای آسایش را
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جدول  .4مشخصات مدل پایین به باال
مشخصات مدل

پارامتر

توضیحات

سایت شبیهسازی

شهر تهران

با توجه به دادههای هواشناسی شهر تهران در پایگاه داده نرمافزار دیزاین بیلدر

نوع ساختمان

آپارتمان سه طبقه

طبقه اول و طبقه سوم متناظر با طبقات اول و نهایی هر ساختمان و طبقه دوم به
عنوان طبقات میانی ساختمانها

هسته محاسباتی

انرژی پالس

استفاده از رابط گرافیکی دیزاین بیلدر 6.1.4.00.7

گامهای زمانی
شبیهسازی

پانزده دقیقه

حالت پایه
شبیهسازی

استاندارد اشری 90.1

مطابق با حالت پایه نرمافزار دیزاین بیلدر

مصالح ساختمان

آجر ،آهن و سایر مصالح
معمول در قسمت داخلی
ساختمان

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395

فناوری سرمایشی

فناوریهای رایج

«نتایج آمارگیری از مصرف حاملهای انرژی و ویژگیهای محیط زیستی
خانوارهای شهری »1395

روش تسری مدل

الگوبرداری

این روش بخش ساختمان را به گروههایی بر اساس مشابهتهای زیربنایی،
اندازهای ،مصالح به کار رفته و دیگر موارد تقسیمبندی میکند .انرژی برآوردشده
برای نماینده هر گروه که تعداد قابل توجهی را دارا است به عنوان نماینده مصرف
انرژی منطقه و یا کل بخش ساختمان تعمیم داده میشود.

 50متر مربع و کمتر

ساختمان نمونه :متراژ  50متر

 51تا  75متر مربع

ساختمان نمونه :متراژ  65متر

 76تا  80متر مربع

ساختمان نمونه :متراژ  80متر

 81تا  100متر مربع

ساختمان نمونه :متراژ  90متر

 101تا  150متر مربع

ساختمان نمونه :متراژ  125متر

 151تا  200متر مربع

ساختمان نمونه :متراژ 175متر

 201تا  300متر مربع

ساختمان نمونه :متراژ  250متر

 301متر و بیشتر

ساختمان نمونه :متراژ  300متر

گروههای ساختمانی

سعید ودادی کالنتر و همکاران .افزایش راندمان فناوری و تأثیر آن در حل بحران خاموشی

287

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

جدول  .5پارامترهای رفتاری پژوهش
مشخصات مدل

پارامتر

گروههای ساختمانی

توضیحات

 18درجه سانتیگراد
دمای آسایش
سرمایش

 22درجه سانتیگراد
 27درجه سانتیگراد

به تفکیک تمامی گروههای ساختمانی
مندرج در جدول شماره 4

با توجه به سند «نتایج آمارگیری از
مصرف حاملهای انرژی و ویژگیهای
محیط زیستی خانوارهای شهری »1395

 30درجه سانتیگراد

به عنوان عامل مهم رفتاری در تحلیل بار سرمایشی
ن عنوان کردهاند (Indraganti & Boussaa,
ساختما 
 .)2017در جدول شماره  5مشخصات پارامترهای
رفتاری پژوهش آورده شده است.

همچنین با افزایش راندمان کولرهای آبی درجه G
به درجه  Bو  Cبه ترتیب  264.65مگاوات و 236.58
مگاوات در پیک روز شبکه برق تهران کاهش رخ
خواهد داد.

مشخصات فنی کولرهای آبی لحاظشده در
مدل ،مطابق جدول شماره  6است .با لحاظ کردن
فرمولهای جدول شماره  ،6نسبت بازدهی انرژی
کولرهای آبی برای گروههای ساختمانی مطابق
جدول شماره  7است.

با افزایش راندمان کولرهای آبی درجه  Gشهر
تهران به درجه  196.97 ،Aمگاوات پیک شب شبکه
برق شهر تهران کاهش میباید .همچنین با افزایش
راندمان کولرهای آبی درجه  Gبه درجه  Bو  Cبه
ترتیب  185.27مگاوات و  165.62مگاوات در پیک
شب شبکه برق تهران کاهش رخ خواهد داد (تصویر
شماره .)7

همانطور که در تصویر شماره  5مشخص است،
پیک شبکه ،پیک روز است ،اما فاصله پیک روز و
شب تقریباً دو هزار مگاوات در سال  1397است
که نشاندهنده اهمیت پیک شب در کنار پیک روز
است؛ بنابراین در این پژوهش مدلسازی برای پیک
روز و شب به صورت مجزا صورت پذیرفته است.

همانطور که در جدول شماره  8مشخص است،
با افزایش راندمان کولرهای آبی از درجه  Gبه A ،B
و  Cبه ترتیب  19.83 ،21.08و 17.72درصد باعث
کاهش پیک شبکه برق شهر تهران میشود.

 .4جمعبندی و برداشت سیاستی

با مقایسه بار سرمایشی و الکتریکی در تصویر
شماره  6مشخص میشود که میانگین راندمان
تجهیزات سرمایشی شهر تهران تقریباً برابر با 0.33
درصد است .با افزایش راندمان کولرهای آبی درجه
 Gشهر تهران به درجه  281.37 ،Aمگاوات پیک روز
شبکه برق شهر تهران کاهش میباید.

بررسی ميزان مصرف برق کشور طی چند دهه
اخير نشان میدهد که نهتنها ميزان مصرف برق،
بلكه حتی سرانه آن نيز روند صعودی داشته و
مسئولين وزارت نيرو نيز همواره خود را ملزم به
تأمين برق مشترکان دانستهاند ،اما در بسياری از
سالها ميزان حداکثر تقاضای مشترکان از حداکثر

 .3تجزیه و تحلیل نتایج
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جدول  .6مشخصات فنی کولرهای آبی برای ورود به مدل پایین به باال
پارامترها

محاسبه

توضیح

ظرفیت هوادهی (مقیمان،
)1393

متر مربع اتاق ضرب در عدد  ،99.43ظرفیت هوادهی را بر
حسب متر مکعب بر ساعت مشخص میکند.

حجم اتاق تقسیم بر سه ،ظرفیت هوادهی
بر حسب فوت مکعب بر دقیقه را مشخص
میکند .با در نظر گرفتن ارتفاع  3.5متر
برای ارتفاع هر اتاق و ضرایب تبدیل ،هر
متر مربع باید ضرب در عدد  99.43شود
تا ظرفیت هوادهی بر حسب متر مکعب
بر ساعت جهت استفاده در فرمول بازدهی
انرژی تعیین شود.

ظرفیت استاندارد هوادهی
کولرهای موجود (مقیمان،
)1393

-۵۰۰۰ -۴۵۰۰ -۴۰۰۰ -۳۵۰۰ -۳۰۰۰ -۲۰۰۰ -۵۰۰
 ۷۰۰۰ -۶۵۰۰ -۶۰۰۰و  ۱۲۰۰۰فوت مکعب بر دقیقه .البته
مدلهای  ۷۰۰۰-۵۰۰۰ -۳۵۰۰و  ۱۲۰۰۰مدلهای متعارف
بازار هستند.
A

B

C

نسبت بازدهی انرژی

D

E

F

G

)EER>(0.00093*(m3/h)+43.02165
(0.00085*(m3/h)+39.33)<EER<(0.
)00093*(m3/h)+43.02
(0.00077*(m3/h)+35.64)<EER<(0.
)00085*(m3/h)+39.33
(0.00069*(m3/h)+31.95)<EER<(0.
)00077*(m3/h)+35.64

بر اساس استاندارد ملی 4910-2

(0.00061*(m3/h)+28.27)<EER<(0.
)00069*(m3/h)+31.95
(0.00053*(m3/h)+24.58)<EER<(0.
)00061*(m3/h)+28.27
(0.00045*(m3/h)+20.89)<EER<(0.
)00053*(m3/h)+24.58

سعید ودادی کالنتر و همکاران .افزایش راندمان فناوری و تأثیر آن در حل بحران خاموشی

289

تابستان  .1400دوره  .11شماره 39

جدول  .7نسبت بازدهی انرژی کولرهای آبی برای گروههای ساختمانی به منظور استفاده در مدل پایین به باال
گروههای ساختمانی
درجه انرژی

 50متر
مربع و
کمتر

 51تا 75
متر مربع

 76تا 80
متر مربع

 81تا 100
متر مربع

 101تا  151 150تا  201 200تا  301 300متر و
بیشتر
متر مربع متر مربع متر مربع

70/76262 66/13913 59/20388 54/58039 51/34394 50/41924 49/03219

A

47/65

B

45/6

56/66205 52/23741 49/14017 48/25524 46/92785

C

42/53

63/16598 59/03964 52/85012 48/72378 45/83533 45/01006 43/77216

D

38/96

40 /0908

E

35/13

52/15734 48/75187 43/64365 40/23817 37/85434 37/17324 36 /1516

F

31/17

33/58857 32/98454 32/07848

35/7027

46/27336 43/25317 38/72289

G

27/15

31/09282 29/25274 28/72701 27 /9384

40/2932

41/2243

63/299

54/07066 48/40315 44/62481 41/97997

33/7215

37/66452

67/72364
57/849

نسبت به سایر فصول شده ،بار سرمایشی (حدود 30
درصد پیک شبکه) است.

توان توليدی شبكه کل کشور پيشی گرفته و کشور
 .5تجزیه و تحلیل نتایج
با خاموشیهای متعدد در ایام تابستان مواجه شده
همانطور که در شکل  5مشخص است ،پیک شبکه ،پیک روز است اما فاصله پیک روز و شب تقریبا  2000مگاوات
است.
بیش از 50درصد پیک شبکه و عمده بار سرمایشی
در سال  1397است که نشان دهنده اهمیت پیک شب در کنار پیک روز است .بنابراین در این پژوهش مدل
در بخش مسکونی است .با توجه به اینکه  65درصد
نمونه بارز این امر در تابستان سال  1397اتفاق
است.
پذیرفته
مجزادرصورت
باعثشب به
پیککهروز و
افتاد.برای
سازی
ساختمانهاي کشور از کولر آبی استفاده میکنند،
تابستان
صورتشبکه
افزایش بار
چیزی

پیک بار کل کشور  -مگا وات-

۱:۵۵:۱۲

۲۳:۰۲:۲۴

۲۰:۰۹:۳۶

۱۷:۱۶:۴۸

۱۴:۲۴:۰۰

۱۱:۳۱:۱۲

۸:۳۸:۲۴

۵:۴۵:۳۶

۲:۵۲:۴۸

60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
50,000
48,000
46,000
44,000
42,000
40,000
38,000
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000

۰:۰۰:۰۰

ساعت پبک از ابتدای تیر تا انتهای شهریور 97

تابستان 1397:5
پراکندگی پیک روز و شب در تابستان 1397
تصویر  .5پراکندگی پیک روز و شب در شکل

با مقایسه بار سرمایشی و الکتریکی در شکل  ،6مشخص میشود که میانگین راندمان تجهیزات سرمایشی شهر
290

تهران تقریبا برابر با  0.33درصد است .با افزایش راندمان کولرهای آبی درجه  Gشهر تهران به درجه 281.37 ،A
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مقایسه پیک بار سرمایشی روز شبکه شهر تهران در سناریوهای بهبود راندمان کولر
آبی -برحسب کیلووات-
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

0
-200000

-400000
-600000
-800000
-1000000
-1200000
-1400000
-1600000

بار الکتریکی  -حالت پایه-

بار سرمایشی

بار الکتریکی  -سناریو تبدیل کولر آبی Gبه B-

بار الکتریکی  -سناریو تبدیل کولر آبی Gبه A-

بار الکتریکی  -سناریو تبدیل کولر آبی Gبه C-
شکل  :6مقایسه پیک بار سرمایشی روز شبکه شهر تهران در سناریوهای بهبود راندمان کولر آبی-

تصویر  .6مقایسه پیک بار سرمایشی روز شبکه شهر تهران در سناریوهای بهبود راندمان کولر آبی

با افزایش راندمان کولرهای آبی درجه  Gشهر تهران به درجه  196.97 ،Aمگاوات پیک شب شبکه برق شهر تهران

کاهش میباید .همچنین با افزایش راندمان کولرهای آبی درجه  Gبه درجه  Bو  Cبه ترتیب  185.27مگاوات و

(شکل 7
شبکهرخدرخواهد داد
شبکاهش
سرمایشیتهران
شببارشبکه برق
 165.62مگاوات در
بهبود).راندمان کولر آبی -کیلو
سناریوهای
پیکپیک
مقایسه
وات-

0
-100000
-200000
-300000
-400000
-500000
-600000
-700000
-800000
-900000
-1000000
بار الکتریکی  -حالت پایه-

بار سرمایشی

بار الکتریکی  -سناریو تبدیل کولر آبی Gبه B-

بار الکتریکی  -سناریو تبدیل کولر آبی Gبه A-
بار الکتریکی  -سناریو تبدیل کولر آبی Gبه C-

شکل  :7مقایسه پیک بار سرمایشی شب شبکه در سناریوهای بهبود راندمان کولر آبی

تصویر  .7مقایسه پیک بار سرمایشی شب شبکه در سناریوهای بهبود راندمان کولر آبی
16

همانطور که در جدول  8مشخص است ،با افزایش راندمان کولرهای آبی از درجه  Gبه  B ،Aو  Cبه ترتیب
 19.83 ،21.08و 17.72درصد باعث کاهش پیک شبکه برق شهر تهران میشود.
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جدول  .8مقایسه سناریوهای مختلف افزایش کارایی کولرهای آبی نسبت به حالت پایه پیک شبکه
عنوان

حالت پایه
(کیلو وات)

پیک بار الکتریکی در روز

سناریوی تبدیل کولر
سناریوی تبدیل کولر
آبی با راندمان  Gبه  Aآبی با راندمان  Gبه B
(کیلووات)
(کیلووات)

کاهش پیک بار الکتریکی
در روز نسبت به حالت پایه

-1334552/88

-1053182/52

-1069895/23

-

-281370/36

-264657/65

236583/9

پیک بار الکتریکی در شب

-934258/54

-737284/21

-748984/00

-768637/17

-

196974/32

/18527453

165621/4

-

-21/08

19/83

-17/72

کاهش پیک بار الکتریکی
در شب نسبت به حالت پایه
درصد کاهش نسبت به
حالت پایه

-1097969/03

یکی از راههاي کنترل رشد پیک بار شبکه سراسري
برق ،افزایش بهرهوري تجهیزات کولر آبی است .در
این پژوهش به کمک مدلسازی مهندسی پایین به
باال و لحاظ کارکردهای رفتاری بار پیک سرمایشی
در شهر تهران ،تأثیر افزایش راندمان کولرهای آبی بر
پیک شبکه برق تهران بررسی شده است.

 Gبه درجه  Bو  Cبه ترتیب  185.27مگاوات و
 165.62مگاوات در پیک شب شبکه برق تهران
کاهش رخ خواهد داد .با افزایش راندمان کولرهای
آبی از درجه  Gبه  A ،Bو  Cبه ترتیب 19.83 ،21.08
و 17.72درصد پیک شبکه برق شهر تهران کاهش
مییابد.

با مقایسه بار سرمایشی و بارالکتریکی برآوردشده
در مدل ،میانگین راندمان تجهیزات سرمایشی شهر
تهران تقریباً برابر با  0.33درصد است .با افزایش
راندمان کولرهای آبی درجه  Gشهر تهران به درجه
 281.37 ،Aمگاوات پیک روز شبکه برق شهر تهران
کاهش میباید.

برداشتهای سیاستی این پژوهش به شرح ذیل
است:

همچنین با افزایش راندمان کولرهای آبی درجه G
به درجه  Bو  Cبه ترتیب  264.65مگاوات و 236.58

مگاوات در پیک روز شبکه برق تهران کاهش رخ
خواهد داد .با افزایش راندمان کولرهای آبی درجه G
شهر تهران به درجه  196.97 ،Aمگاوات پیک شب
شبکه برق شهر تهران کاهش میباید.
همچنین با افزایش راندمان کولرهای آبی درجه
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سناریوی تبدیل کولر
آبی با راندمان  Gبه C
(کیلووات)

 این پژوهش ضمن تدقیق برآورد بار سرمایشیتأثیرگذاردر پیک شبکه برق شهر تهران ،تأثیر افزایش
راندمان پرکاربردترین تجهیز سرمایشی (کولر آبی)
در پیک شبکه را برآورد کرده است .دستاورد یادشده
میتواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری بهتر
در زمینه پیکسایی مورد استفاده قرار بگیرد .یکی
از دالیلی که تاکنون مدیریت سمت تقاضای پیک
شبکه موفقیت چندانی نداشته است ،عدم مدلسازی
مهندسی و رفتاری توأمان مصرفکنندگان است.
 توسعه ابزار مدلسازی پایین به باال با لحاظکارکردهای رفتاری ،به سیاستگذاری دقیقتر
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و مشخصتر در زمینه انرژی ،کمک وافر میکند.
به عنوان مثال ،مطابق دستاوردهای این پژوهش
میتوان برای مدیریت پیک شبکه شهر تهران (این
مدلسازی میتواند برای تمامی شهرها و به تبع
آن کل کشور صورت پذیرد) ،به صورت دقیق در
مورد افزایش کارایی یک تجهیز سرمایشی خاص
تصمیمگیری کرد.
 با توجه به دادههای جدول شماره  ،1برنامهتوسعهای ظرفیت نیروگاهی کشور تقریباً ساالنه
چهار هزار مگاوات است؛ در صورتی که با مدیریت
سمت تقاضا که یکی از مصادیق آن افزایش کارایی
کولر آبی به عنوان پرکاربردترین تجهیز سرمایشی
کشور است ،میتوان تقریباً  20درصد پیک بار شبکه
را کاهش داد که معادل تقریباً ده هزار مگاوات است.
هزینه ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور برابر
با پانصد دالر برای هر کیلووات است که با احتساب
دالر  4200تومانی ،هزینه توسعه ده هزار مگاوات
ظرفیت جدید در کشور برابر بیست هزار میلیارد
تومان است؛ بنابراین یک اقدام راهبردی در زمینه
کارایی تجهیزات سرمایشی به اندازه  2.5سال بودجه
توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور مؤثر است.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در
گروه سیاستگذاری انرژی و محیط زیست دانشکده
علوم و فنون نوین دانشگاه تهران به راهنمایی
امیرعلی سیفالدین است.
مشارکت نویسندگان

هــر ســه نویســنده در طراحــی ،اجــرا و نــگارش
بخشهــای پژوهــش حاضــر مشــارکت داشــتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
ندارد.

 مدیریت سمت تقاضا به عنوان سیاستی کمهزینهو با عملکرد باال در زمینه کاهش پیک شبکه برق با
توجه به شرایط فعلی کشور (کمبود منابع عمرانی
برای ایجاد ظرفیت عرضه) باید به عنوان سیاست
اصلی پیکسایی کشور مد نظر قرار بگیرد.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش با رعایت اصول اخالقی پژوهش
صورت پذیرفته است.
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جدول  1پیوست .پراکندگی تجهیزات سرمایشی مورد استفاده در ساختمانهای مسکونی نتایج آمارگیری از مصرف حاملهای انرژی
و ویژگیهای محیط زیستی خانوارهای شهری ()1395
نوع وسایل سرمایشی

درصد

چیلر جذبی

0/4

چیلر تراکمی

1/0

فن کوئل

0/2

پکیج برودتی

0/2

کولر گازی

9/8

نوع

درصد

A

38/9

B

8/2

اظهارنشده

52/9

A

19/2

C

16/5

E

26/7

ندارد

13/2

اظهارنشده

24/3

A

21/5

B

35/4

C

5

اظهارنشده

38

A

32/7

B

13/7

C

2/8

D

1/3

E

1

F

0/1

G

0/2

ندارد

15/1

اظهارنشده

33/1
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نوع وسایل سرمایشی

درصد

کولر آبی

56/8

پنکه

5/4

کولر آبی و کولر گازی

0/8

کولر آبی ،کولر گازی و پنکه

0/7

کولر آبی و پنکه

14

کولر گازی و پنکه

11/5

سایر ترکیبات

0/1

نوع

درصد

A

4/9

B

3/5

C

7/4

D

9/1

E

2

F

6/1

G

3/1

ندارد

8/31

اظهارنشده

42

100
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